Forensische zorg voor mensen met
een lichte verstandelijke beperking
in de Wier+ kliniek
Wier

Wier is een gespecialiseerd centrum voor onderzoek, diagnostiek en behandeling van
SGLVG[1] patiënten. Dit zijn mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd
intelligentieniveau, bij wie ook sprake is van ernstige gedragsmatige stoornissen en/of
psychiatrische aandoeningen.

Forensische SGLVG Kliniek

De Wier+ kliniek is het onderdeel van Wier dat zich richt op de behandeling en begeleiding van
patiënten die een delict hebben gepleegd en in contact zijn gekomen met politie en justitie.
De roep vanuit de politiek en de maatschappij om behandelplaatsen voor deze doelgroep, heeft
geresulteerd in een forensische SGLVG kliniek met plaats voor 29 patiënten op het Altrecht
terrein in Den Dolder.

Beveiligingsniveau

Het medium security beveiligingsniveau van de Wier+ kliniek is gelijk aan dat van een forensisch
psychiatrische afdeling. Passend bij het vlucht- en recidivegevaar van de patiënten die er
worden opgenomen.

Doelgroep

Wier+ neemt mensen op met een IQ tussen 50 en 85, in de leeftijd van 18 tot en met 55 jaar.
In een enkel geval ook 16- en 17-jarigen. Er is sprake van een strafrechtelijke strafmaatregel,
waarvoor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorg inkoopt. Dat zijn 22 strafrechtelijke
maatregelen, uitgezonderd tbs met dwangverpleging. Ook forensische SGLVG-patiënten met
verslavingsproblematiek komen in aanmerking voor opname. In de kliniek zijn twee units voor
deze patiënten beschikbaar. DJI koopt 24 bedden in en daarnaast zijn vijf bedden gereserveerd
voor AWBZ-patiënten met primaire verslavingsproblematiek.

[1] SGLVG: Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt
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Competentiemodel

Alle medewerkers van Wier zijn geschoold in de methodiek competentiegericht werken.
Deze methodiek richt zich op het versterken van krachten van de patiënt en zijn omgeving,
het vergroten van zijn vaardigheden en het verminderen van in- en externe stressoren.

Behandeling

Risicotaxatie en risicomanagement staan centraal in de behandeling. De behandelprogramma’s
richten zich onder meer op psychiatrische problematiek, gedragsstoornissen, middelengebruik
& verslaving en het verminderen van het risico op recidive. De complexe problematiek van
onze patiënten vereist altijd behandeling op maat. In kleine groepen en geleidelijk wennen
aan vrijheden is een vereiste. Ook het aanleren van vaardigheden is van belang. Onze patiënten
hebben veel tijd en herhaling nodig om in de praktijk te brengen wat ze hebben aangeleerd.
De behandeldoelen kunnen per patiënt verschillen: soms gericht op het opheffen of genezen
van het probleem (cure), soms op het leren omgaan hiermee (cope), het leren beheersen van het
gedrag (control) of op het opzetten van ondersteuning en zorg (care).Belangrijk is dat de patiënt
zijn mogelijkheden en beperkingen leert zien, accepteren en hier een balans in weet te vinden.
Blijvende ondersteuning/zorg is na de behandeling vrijwel altijd noodzakelijk. De behandeling
is uiteindelijk gericht op re-integratie in de maatschappij en verbetering van kwaliteit van leven.

Ketenzorg

Continuïteit in behandeling en zorg is van belang voor de patiënt en diens re-integratie.
Tijdens de opgelegde strafrechtelijke maatregel kan de patiënt doorstromen naar andere
behandelafdelingen binnen Wier. Onderling verschillen de afdelingen in begeleidingsintensiteit
en beveiligingsniveau. Wanneer dat wenselijk is, kan een patiënt worden toegeleid naar een
vorm van begeleid wonen. Wier werkt samen met tal van ketenpartners binnen de regio.
Een behandeling op Wier wordt afgesloten met een nazorgtraject voor de patiënt en/of zijn
(toekomstige) woonvoorziening.

Contact

Voor meer informatie over aanmelding en de intakeprocedure,
kunt u contact opnemen met het maatschappelijk werk.
Wier+ Kliniek
Dagpauwoog 1
3734 AE Den Dolder
Telefoon: 030 - 225 63 06
E-mail: wier_mw@altrecht.nl
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